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BEKERING: de praktijk van het christenleven met zijn hoogte- en 

dieptepunten 

Hervormde gemeenten Bruchem en Kerkwijk-Delwijnen-Nederhemert 

Vertaling Petrus Datheen (1566) Vertaling commissie belijdenisgeschriften 
Protestantse Kerk in Nederland (2009) 

De catechismus voor  
kinderen (dr. W. Verboom) 

88 In hoeveel stukken bestaat de 
waarachtige bekering des men-
sen? 
In twee stukken: in de afsterving 
des ouden, en in de opstanding 
des nieuwen mensen. [a] 
 
89 Wat is de afsterving des ouden 
mensen? 
Het is een hartelijk leedwezen, 
dat wij God door onze zonden ver-
toornd hebben, en die hoe langer 
hoe meer haten en vlieden. [a] 
 
90 Wat is de opstanding des nieu-
wen mensen? 
Het is een hartelijke vreugde in 
God door Christus [a], en een ern-
stige lust en liefde om naar den 
wil Gods in alle goede werken te 
leven. [b] 
 
 
 
91 Maar wat zijn goede werken? 
Alleen die uit waar geloof [a], naar 
de wet Gods [b], alleen Hem ter 
eer geschieden [c], en niet die op 
ons goeddunken of op mensen-in-
zettingen gegrond zijn. [d] 

Vraag 88: Uit hoeveel stukken bestaat de op-
rechte bekering van de mens? 
Uit twee stukken:  
• de afsterving van de oude  
• en de opstanding van de nieuwe mens. 
 
 
Vraag 89:  
Wat is de afsterving van de oude mens? 
• Het is een innig berouw dat wij God door 
onze zonden vertoornd hebben, 
• en die hoe langer hoe meer haten en ont-
vluchten. 
 
 
Vraag 90:  
Wat is de opstanding van de nieuwe mens? 
• Het is een hartelijke vreugde in God door 
Christus  
• en een ernstig en liefdevol verlangen om 
naar de wil van God alle goede werken te 
verrichten. 
 
 
Vraag 91:  
Maar wat zijn goede werken? 
Alleen die  
• uit een oprecht geloof, 
• volgens de Wet van God, 
• tot Zijn eer geschieden,  
en niet die op ons eigen goeddunken  
   of menselijke voorschriften gegrond zijn. 
 

Verandert je leven als je in de 
Heere Jezus gelooft? 
 Ja, dat noemt de Bijbel be-
kering. 
 
Wat is bekering?  
 Dat je berouw hebt over je 
zonden en verlangt om God te 
dienen. 
 
Hoe heet de neiging om zonde 
te doen? 
 De ‘oude mens’. 
 
Wat moet er mee gebeuren? 
 Die moet sterven. 
 
Hoe heet het verlangen om 
God te dienen? 
 De ‘nieuwe mens’. 
 
Wat moet daarmee gebeuren? 
 Die moet opstaan en leven. 
 
 
 
 
Wanneer zijn je werken goed? 
 1. Als ik ze doe door het ge-
loof in de Heere Jezus. 
 2. Als ik ze doe om de 
Heere te eren. 
 3. Als ik ze doe zoals in de 
wet van God staat. 

 

                                                              Aandachtspunten in de preek 

Welke gedachten roept het woord ‘bekering’ op? Vragen, vreugde of ‘dat weten we nu wel…’? 

• Profeten in het O.T. roepen het volk tot bekering. 

• De Heere Jezus zegt: Bekeert u en gelooft het Evangelie. 

Bekering= stoppen met je wandelen door het leven zonder God. Keer je om. Ga terug naar God. 

Profeten en Jezus zeggen niet: U moet bekeerd worden. Maar: bekeert u! 



Voorbeeld van een bekering: Petrus en Andreas. Bezig met hun vistuig. Jezus zegt: kom achter Mij aan en 

Ik zal maken dat u vissers van mensen wordt. De twee gaan met Jezus mee. Waren Petrus en Andreas toen 

bekeerd? 

Ze maakten een draai in hun leven en werden leerling van Jezus. Ze moesten nog heel veel leren (en af-

leren). Jezus legt met Petrus en Andreas op een andere manier contact dan met Nicodemus of de Samari-

taanse vrouw. Hoe je ook in contact komt met de Heere Jezus, je komt tot de ontdekking dat Hij onmisbaar 

voor je is om in het reine te komen met God. 

Door je (met alles wat je aanklaagt bij God) toe te vertrouwen/ over te geven aan de Heere Jezus, neemt 

Hij je schuld over en ontvang je vergeving van zonden. Je komt dan bij je Heiland in de leer. Wat leer je? 

- Je oude mens (je zondige op jezelf gericht-zijn) IS (!) gestorven, toen Christus aan het kruis stierf 

met jouw zonden. Je bent dood voor de zonde, zegt Paulus. Tegelijk zegt de apostel: dood dan de 

zonden zoals ontucht, onreinheid, kwade begeerten etc. (Kol.3).  Let op combinatie: je BENT dood 

voor de zonde en DOOD dan de zonden die in je zijn. 

Je oude mens sterft af. Proces, zoals een boom in de herfst van dag tot dag blad verliest. 

- Opstaan van de nieuwe mens. Paulus schrijft in Rom.6:11 ‘Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood 

voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus, onze Heere’. 

Nieuwe mens:  

Vreugde over Gods genadige toewending naar jou. 

Vreugde over wat Christus deed voor u. 

Je focust op de wil van de Heere. Daarom: droefheid over je zondigen. Blijdschap in Gods geboden. 

- Als volgeling van de Heere Jezus doe je goede werken. Wat zijn goede werken? 

Werken:  

1. Die je doet vanuit geloofsverbondenheid aan de Heere Jezus. 

2. Die je doet in overeenstemming met Gods geboden. 

3. Die je doet tot eer van God. 

 

VERWIJSTEKSTEN
Vraag 88 

Kolossenzen 3:5-6 Dood dan uw leden 

die op de aarde zijn: ontucht, onreinheid, 

hartstocht, kwade begeerte, en de heb-

zucht, die afgoderij is. Door deze dingen 

komt de toorn van God over de onge-

hoorzamen.  

Kolossenzen 3:8-10 Maar nu, legt ook u 

dit alles af, namelijk toorn, woede, 

slechtheid, laster, en schandelijke taal uit 

uw mond. Lieg niet tegen elkaar, aange-

zien u de oude mens met zijn daden uit-

getrokken hebt, en de nieuwe mens aan-

getrokken hebt, die vernieuwd wordt tot 

kennis, overeenkomstig het beeld van 

Hem Die hem geschapen heeft.  

 

Vraag 89 

[a] Romeinen 8:13 Want als u naar het 

vlees leeft, zult u sterven. Als u echter 

door de Geest de daden van het lichaam 

doodt, zult u leven.  

  

 

Vraag 90 

Romeinen 14:17 Want het Koninkrijk van 

God bestaat niet uit eten en drinken, 

maar uit gerechtigheid en vrede en blijd-

schap in de Heilige Geest.  

Zoon van God, Die mij heeft liefgehad en 

Zichzelf voor mij heeft overgegeven.  

Vraag 91 

[a] Romeinen 14:23 Wie echter twijfelt 

als hij eet, is veroordeeld, omdat hij het 

niet uit geloof doet. En alles wat niet uit 

geloof is, is zonde.  

Efeze 2:10 Want wij zijn Zijn maaksel, ge-

schapen in Christus Jezus om goede 

werken te doen, die God van tevoren be-

reid heeft, opdat wij daarin zouden wan-

delen.  


